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Datum : 18 februari 2017 
Wedstrijd : Bant 1 – SVM 1: 0-4 (0-2) 
Auteur : Ed Vrolijk 
Foto’s : Geen 

 
Onder prima “voetbal” weersomstandigheden vertrok de selectie richting Bant om de derby te 
spelen tegen het plaatselijk s.v. Bant 1. 
Doordat trainer Koos van der Galiën op wintersport is en teammanager Fred Strijk door 
privéomstandigheden niet aanwezig kon zijn werd ondergetekende bijgestaan door TC lid André 
Berndsen en trainer Jan Schuurman. 
Vooraf in de kleedkamer was aan de “gespannen koppies” te zien dat de verwachtingen hoog waren. 
De eerste twaalf minuten van deze wedstrijd kenmerkte zich dan ook door aftastend voetbal van 
beide kanten. 
Hierna werd SVM langzaam de bovenliggende partij en creëerde de eerste kleine kansjes.  
In de 24e minuut was het echter raak doordat Martin Peters vanaf de bekende “stip” de strafschop 
onberispelijk inschoot. 
0-1 dus en nu maar eens kijken of SVM het betere spel zou blijven houden.  
Lang hoefde de meegereisde supporters hier niet op te wachten want in de 29e minuut was het 
wederom raak want uit een wat rommelige situatie binnen de “zestien” van Bant, waarbij diverse 
spelers de mogelijkheid hadden de trekker over te halen was het uiteindelijk Pieter Galema de met 
een bekeken schot de bal achter de Banter doelman liet verdwijnen. 
SVM bleef doorgaan met goed voetbal op een slecht veld waarbij de flanken ondertussen beter in 
stelling werden gebracht. 
Vlak voor rust kreeg Martin Peters nog een goede kans echter werd de rust met een 0-2 voorsprong 
in gegaan. 
De tweede helft bleef SVM goed voetballen en zowel Nick v/d Velde als Erwin Vrolijk gaven bruikbare 
voorzetten waarbij de juiste afwerking nog ontbrak. 
In de 63e minuut werd Arjan Wolters vervangen door A1 junior Chris Berndsen. 
Kort hierop kreeg Nick v/d Velde zijn kans en deze werd keurig benut doordat zijn schot door de 
doelman van Bant niet goed werd beoordeeld. 
SVM dus op een mooie 0-3 voorsprong en bleef ook goed voetballen. 
Inmiddels was ook Mark Verwer in de 70e minuut vervangen door Jordi v/d Vegte en gaf Erwin Vrolijk 
in de 83e minuut aan niet meer verder te kunnen spelen en werd diens plek ingenomen door Bouwe 
van Regenmortel. 
Kansen bleven er ook komen voor SVM maar het was toch nog wachten tot aan de 87e minuut. 
Het was Chris Berndsen die zijn eerste doelpunt voor SVM 1 mocht maken en werd de 0-4 eindstand 
bereikt. 
Groot was de vreugde dan ook na het laatste fluitsignaal van de goed leidende scheidsrechter van de 
Leur. 
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Achterin eigenlijk niets weggegeven en een fris voetballend SVM gezien die veel goede kansen 
creëerden en nu ook werden afgemaakt. 
Door deze uitslag een plekje gestegen op de ranglijst echter wel in punten gelijk met QVC maar een 
wat beter doelsaldo. 
Zaterdag a.s. geen competitie maar een vriendschappelijke wedstrijd in Doornspijk tegen DSV ’61 
voor zowel het eerste en het tweede. 
 
Basisopstelling SVM 1: 
1. Sander Heerink, 3. Mark Verwer (70e min. Jordi v/d/ Vegte), 4. Richard Bijsterveld, 5. Jurjen 
Wierenga, 6. Pieter Galema, 7. Arjan Wolters (63e min. Chris Berndsen), 8. Richard de Boer, 11. 
Martin Peters, 12. Erwin Vrolijk (83e min. Bouwe van Regenmortel), 16. Nick v/d Velde, 17. Adnan 
Begovic. 
 
 
Wisselspelers: 
13. Jordi v/d Vegte, 14. Chris Berndsen, 15. Bouwe van regenmortel. 
 
Scoreverloop: 
24e min.: 0-1 Martin Peters (strafschop) 
29e min.: 0-2 Pieter Galema 
66e min.: 0-3 Nick v/d Velde 
87e min.: 0-4 Chris Berndsen 
 
 
Scheidrechter: 
De heer R. van de Leur uit Emmeloord. 
 


